
.................................................. 
                                                                                       (miejscowość i data) 

                
…………………………………. 

                               (telefon) 

 

WWÓÓJJTT  GGMMIINNYY    

RRAADDOOMMYYŚŚLL  NNAADD  SSAANNEEMM  

UULL..  RRYYNNEEKK  DDUUŻŻYY  77  

3377--445555  RRAADDOOMMYYŚŚLL  NNAADD  SSAANNEEMM  
 

 
 

WWNNIIOOSSEEKK  

OO  UUSSTTAALLEENNIIEE  LLOOKKAALLIIZZAACCJJII  IINNWWEESSTTYYCCJJII  CCEELLUU  

PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  //  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAABBUUDDOOWWYY  
 
       
 
 

WNIOSKODAWCA: 
 
................................. ..........................................................................................................................................  

................................ ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora i adres) 

 
na podstawie art. 52 ust.1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- Ustawa 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) wnoszę 
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: 
 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

na terenie nieruchomości nr ew. działki/działek ............................................ położonej/położonych 

w obr. ew. ......................................................................gm. Radomyśl nad Sanem w granicach 

oznaczonych linia ciągłą i literami .................................................... na załączonym do wniosku 

aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 / 1:1000 oraz w przypadku inwestycji 

liniowych w skali 1:20000 (załącznik nr 1 do wniosku). 

 



PPLLAANNOOWWAANNYY  SSPPOOSSÓÓBB  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  TTEERREENNUU  OORRAAZZ  CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYKKAA  

ZZAABBUUDDOOWWYY  II  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  TTEERREENNUU  

 
  
PRZEZNACZENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:  
 
 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

(w szczególności określenie rodzaju zabudowy np.: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub 

wielorodzinna/zabudowa usługowa/zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym/hodowlana 

i ogrodnicza/zabudowa produkcyjna/obiekty infrastruktury technicznej) 

 

GABARYTY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

 

 powierzchnia zabudowy... ...........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................   

 ilość kondygnacji nadziemnych i podziemnych... ...............................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 szerokość elewacji frontowej ......................................................................................................................  

             ..............................................................................................................................................................................  

 geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość głównej kalenicy i układ połaci dachowych, kierunek 

głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki) ..............................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 

POWIERZCHNIA TERENU PODLEGAJĄCA PRZEKSZTAŁCENIU: 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................   

 

OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MEDIA ORAZ SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB 

OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A TAKŻE INNYCH POTRZEB W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI : 

 

 woda na cele bytowe  ... ............................................................. m sześciennego na dobę/miesiąc 

 ścieki socjalno-bytowe... ............................................................ m sześciennego na dobę/miesiąc 

 gaz na cele socjalno – bytowe... ................................................ m sześciennego na dobę/miesiąc 

 energia elektryczna... ....................................................................................... kW na dobę/miesiąc 



sposób odprowadzania ścieków ... ....................................................................................................  

sposób unieszkodliwiania odpadów ... .............................................................................................  

wpływ inwestycji na środowisko ... ...................................................................................................  

dojazd do inwestycji z drogi nr ewid.  ..............................................................................................  

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

 

1. Aktualną mapę zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 ( 2 egz.) obejmująca obszar, który 
poddany zostanie analizie (w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.03r.Dz 
U. z 2003r. Nr 164 poz. 1588) cyt.: .na kopii mapy, o której mowa w Art.52 ust 2 pkt. 1 ustawy, 
w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość  frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie 
warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 m. 

2. Aktualną mapę ewidencyjna w skali 1 : 2000 lub 1 : 2880 (2 egz.) 
3. Aktualny wypis z rejestru gruntu na działkę i wszystkie działki sąsiednie  (2 egz.) 
4. Charakterystyka planowanej inwestycji w formie graficznej (2 egz.)– mapa zasadnicza j.w. 

z określoną granicą terenu objętego wnioskiem oraz propozycje jego zagospodarowania (naniesione 
zwymiarowane wnioskiem obiekty, zwymiarowane odległości od granicy działki, naniesione wjazdy, 
dojazdy, dojścia itp.). Koncepcja zagospodarowania terenu może być sporządzona własnoręcznie  

5. Warunki techniczne lub oświadczenia gestorów - (energetyka, woda, odprowadzanie ścieków, 
gaz itp.) odnośnie zapewnienie dostawy mediów. 

6. Ewentualne upoważnienie do działania w imieniu inwestora (należy uiścić opłatę 
skarbową w wysokości 17zł). 

7. Opłata skarbowa – 598 zł – nie dotyczy wydania decyzji na wniosek właściciela lub 
użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy;    

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH NIEBEZPOŚREDNIO OD OSOBY 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radomyśl nad Sanem, której jednostką 

organizacyjną jest Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem; 

2) Administrator Danych Osobowych, tj. w Gminie Radomyśl nad Sanem, której jednostką organizacyjną jest 

Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem zatrudnia Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu  
(15) 845-43-02 w. 42, e-mail: iodo@radomysl.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy / decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie art. 6 ust 1 

 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów; 

 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

X przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

 przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej 

osoby fizycznej; 

mailto:iodo@radomysl.pl


 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter 

wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 

wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest 

dzieckiem. 

Uzasadniony interes odnosi się do………………………………………………………………………… 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Poczta Polska; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na 

podstawie: nie dotyczy 

6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwizacji akt spraw określoną Instrukcją 

Kancelaryjną 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych; 

9) Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane z aplikacji EWOPIS  

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem 

zawarcia umowy). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie niemożliwość merytorycznego załatwienia sprawy; 

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami. 

 

 

……………………………………………………………. 

 (data i czytelny podpis) 

 


